
                     PM Kalix Kennelklubb 28-30 april 2017 

Officiell Rallylydnadstävling 
Plats:   Kalix Kennelklubb, Syrenstigen 4, Kalix 

 

Domare:  Carola Hag, Agneta Johansson 

Tävlingssekreterare: Stina Gählman, Anette Söderlund 

 

Anmälan: Senast 15 min före beräknad banvandring i resp klass. Medtag medlemskort, 

vaccinationsintyg och registreringsbevis/tävlingslicens, kontroller kan göras. 

 

OBS! Tiderna som anges är ca tider, väntetid kan uppstå. Om vi får tid tillgodo, kan 

klasserna starta tidigare. Det kan vara fler funktionärer på plan än vanligt, det kommer att 

ske bakbedömning av domare under utbildning i vissa klasser. 

 

NKL klassen på lördag är delad, så det blir färre starter (=lugnare miljö) i resp klass. Om er 

tik börjat löpa meddela det så snart som möjligt så startar ni sist i nkl b.  

 

Tävlingen sker på konstgräs inomhus, det kan bli trångt runt banan beroende på hur många 

starter det är i respektive klass. Tänk på att ta hänsyn till de tävlande. Passering genom 

ytterdörren sker endast när inget ekipage är under bedömning på banan. 

 

Efteranmälningar:  Tas emot i mån av plats. 

Prisutdelning:  Sker när respektive klass är slut.  

NKL/FKL/AKL: Medalj för kvalificerat resultat, rosett för diplom. 

MKL: Certifikatrosett 50 kr/st. Championatrosett/RLD M-rosett 70 kr/st. 

 

Rastning av hund sker på lämplig plats och självklart plockar vi upp efter oss. Det kommer 

att finnas möjlighet att köpa kaffe/te, fika, varmkorv och ev. tacos (kontanter eller swish). 

 

Fredag: 19.00  Banvandring/start NKL – 50 st  Carola H 

 22.00  Banvandring/start AKL  – 10 st -”- 

Lördag: 10.00  Banvandring/start NKL A – 26 st Agneta J 

 12.30  Banvandring/start NKL B – 26 st Carola H 

 15.30 Banvandring/start AKL – 15 st -“- 

 17.00 Banvandring/start FKL – 25 st Agneta J 

Söndag: 08.00  Banvandring/start MKL A – 27 st Carola H 

  Banvandring/start MKL B – 27 st Agneta J 

 13.00  Banvandring/start FKL A – 24 st -“- 

  Banvandring/start FKL B – 20 st Carola H 

 

 Vid frågor kontakta: Anette Söderlund 070-570 59 47, 

 anette.soderlund@telia.com    Varmt välkomna! 

mailto:anette.soderlund@telia.com

